Протокол
засідання робочої групи з питань підведення підсумків голосування за
подані проекти громадського (партисипаторного) бюджету
в місті Чернігові
від 10 жовтня 2016 року
На засіданні присутні 16 членів робочої групи. Запрошені також
представники громадськості й структурних підрозділів міської ради,
відповідальних за реалізацію бюджету участі, автори проектів, представники
засобів масової інформації.
На початку засідання голова робочої групи, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради - Ломако Олександр
Анатолійович наголосив, що необхідно затвердити порядок підрахунку
голосів, після чого розподілити бланки для голосування між поточними та
капітальними, після чого бланки розподілити відповідно до волевиявлення за
кожний із проектів, окремо необхідно визначити недійсні бланки для
голосування.
Робоча група підтримала пропозицію.
Початок засідання робочої групи - 10.10.2016 року о 12.00.
Закінчення засідання робочої групи – 10.10.2016 року о 21.00
1) Результат за підсумками голосування:
№

1

2

3

6

7

Назва проекту
Вибір-5: впровадження
науково обґрунтованої
профілактики
наркоманії, ВІЛ/СНІДу
та злочинності серед
п'ятикласників шкіл
Чернігова"
Допомога онкохворим
дітям міста Чернігова
Ремесло на плечах не
висить і хліба не просить,
а хліб дає, (Народна
мудрість)
Капітальний ремонт
асфальтового покриття на
міжбудинковому проїзді
по вул. Шевчука, 8 та 1-ї
Гвардійської Армії 12/6
Благоустрій
прибудинкової території
під І під`їздом вул.
Шевчука, 8

Вид видатків

Сума

Кількість
голосів за

Результат

поточні

86 400

209

перемога,
17 місце

поточні

350 000

656

перемога,
4 місце

капітальні

235 305

99

капітальні

280 000

49

поточні

17 100

420

перемога,
18 місце

8
11
12
13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Гарним людям - гарний
відпочинок
Гімназія - уособлення
зовнішньої і внутрішньої
естетики та гармонії
Снігоутворююча гармата /
рушниця для міста
Будівництво вуличної
каналізаційної мережі по
вул. Авіаторів
Безкоштовний проект
"Залучення мешканців
м. Чернігова до
формування
громадянського
суспільства"
Капітальний ремонт
великої чаші басейну
Дитячої поліклініки №2
Чернігівської міської ради
по вул.Рокосовського, 47
З турботою про здоров'я
майбутніх берегинь
України
Вільний простір - вільний
доступ для дітей з
особливими потребами
Програма "Чернігів місто легендарних
різнобарвних мостів"
Звільнення дитячих
майданчиків та
прибудинкових територій
від автомобілів, шляхом
облаштування
безкоштовної автостоянки
з відеофіксацією.
Відкриття художньої
студії "Творча
майстерня"
Здорові ДІТИ - здорова
нація, спорт - джерело,
здоров'я
Щасливе дитинство в
Фортовому" клубі!" привабливий та оновлений
дитячо - підлітковий клуб
"Фортуна" гарно
організовує змістовне
дозвілля дітей за місцем
проживання

капітальні

956 000

1518

капітальні

525 645

237

капітальні

1 000 000

142

капітальні

462 148

328

поточні

105 000

278

капітальні

750 000

280

поточні

37 790

85

капітальні

950 000

589

поточні

99 500

88

капітальні

278 000

62

поточні

183 000

235

капітальні

235 790

553

капітальні

366 481

289

перемога,
2-ге місце

перемога,
12 місце

перемога,
залишок

перемога,
21 місце

перемога,
14 місце

24

25

26

28

29

30

31

32

33

35

Ландшафтний дизайн та
благоустрій території
біля будівлі 3
поліклінічного
відділення Чернігівської
міської лікарні №1
Реконструкція
спортивного майданчика
загальноосвітнього
навчального закладу I-III
ступенів № 7
Сучасний підлітковий
клуб - альтернатива "дітям
вулиці". Формування
сприятливих умов для
організації змістовного
дозвілля дітей
Підвищення
енергоефективності
клубу за місцем
проживання комплексний підхід
"Крок за кроком"
Створення сприятливих,
сучасних та привабливих
умов для організації
безкоштовного
змістовного дозвілля
дітей та молоді за місцем
проживання
Пайп-парк (екстриммайданчик для
велосипедистів, срейтерів
та роллерів)
В здоров'ї дитини,
здоров'я майбутньої нації
Ровесник - ефективний
підлітковий клуб зі
сприятливими умовами
для організації змістовного
дозвілля та профілактики
правопорушень серед
дітей та молоді.
Спортмайданчик для всіх створення належних умов
для занять фізкультурою
та спортом для дітей та
підлітків мікрорайону.
Встановлення дитячого
ігрового комплексу та
обладнання
прибудинкової території

перемога,
3-тє місце

капітальні

1 165 000

1513

капітальні

1 250 000

439

капітальні

101 226

31

капітальні

78 991

49

перемога,
залишок

капітальні

51 500

74

перемога,
залишок

капітальні

707 400

178

поточні

80 000

553

капітальні

170 000

139

капітальні

405 000

118

поточні

117 920

138

перемога,
5 місце

перемога,
20 місце

36
38
39

40

42
44

45

46

49

50

51

52
53
54

55

Працьовита дитинащаслива Україна!
Маємо право творити!
Навчально-пізнавальний
центр "Джерело надії"
Організація соціального
патронату та
психологічного
супроводу дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Служба соціального
таксі -новий крок у
доступне суспільство
Дитячий майданчик на
старій Подусівці
Модернізація кабінету
захисту Вітчизни та
створення на його базі
клубу військовопатрітичного виховання
"Мужність"
Впровадження системи
GPS-моніторінгу на
громадському міському
транспорті та
облаштування "розумних"
зупинок вцентрі міста
Мрія (Ремонт
спортивного залу
Чернігівської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6)
Культурно просвітницький центр
для внутрішньо
переміщених осіб "Наша
сила - в єдності"
Реконструкція
футбольного майданчика
по вулиці Одинцова, 7б
Соціальна підтримка та
реабілітація інвалідів по
зору у м. Чернігові
Відродження Залізничного
парку
Загальноміський артпроект "Жабки
повертаються"
Сімейний табір вихідного
дня для сімей учасників
бойових дій та сімей с

перемога,
6 місце

поточні

89 750

532

капітальні

930 000

474

поточні

159 920

55

перемога,
залишок

поточні

128 600

409

перемога,
8 місце

поточні

183 170

382

перемога,
10 місце

капітальні

355 500

528

поточні

92 313

332

капітальні

888 000

270

поточні

180 000

224

перемога,
15 місце

поточні

121 539

239

перемога,
13 місце

1 522 501

183

поточні

100 000

183

капітальні

356 000

182

поточні

117 000

54

поточні

226 750

19

капітальні

перемога,
11 місце

перемога,
18 місце

57

58

59

60

61

62
63

64
65
66
67
68
69
70

71

72

74

особливими потребами
"Літо у долонях"
Програма профілактики
соціально небезпечних
хвороб "В ім'я життя"
Поточний ремонт стелі
актової зали ЗНЗ № 33 м.
Чернігова
Капітальний ремонт
скляного даху спортивної
зали ЗНЗ № 33 м.
Чернігова
Безкоштовний
культурно-освітній
проект "Мовалітература-культуракраєзнавство"
Комфортна зона
відпочинку в житловому
районі Масани
Організація спортивної
реабілітації інвалідів з
вадами зору
Освітлення пішохідного
переходу у місті Чернігові
Вільний простір
"Світлиця" - "третє місце"
розвитку громади
Чернігова.
Академія Зірок
Стерилізація
безпритульних тварин
Сімейний марафон задля
миру
Все про Європу - пункти
європейської інформації
в міських бібліотеках
Освітлення пішохідних
переходів м.Чернігова
Кладовище домашніх
тварин у м.Чернігові
Мобільний пункт
харчування бездомних та
малозабезпечених осіб
м.Чернігова
Створення групи денного
перебування для дітей з
інвалідністю, які не
відвідують навчальні
заклади
Енергоефективність в
навчальному закладі

поточні

100 600

86

перемога,
22 місце

поточні

57 246

1613

перемога,
1 місце

капітальні

984 000

1622

перемога,
1-ше місце

поточні

155 000

222

перемога,
16 місце

капітальні

320 000

71

поточні

206 000

168

капітальні

26 000

38

поточні

316 485

74

поточні

360 000

77

поточні

279 000

687

поточні

88 800

25

поточні

82 000

889

капітальні

1 480 000

216

капітальні

600 000

92

поточні

174 000

43

поточні

242 000

384

капітальні

178 996

438

перемога,
19 місце

перемога,
3 місце

перемога,
2 місце

перемога,
9 місця

75

Мовне обличчя Чернігова:
заміна чужомовних
вивісок державною мовою

поточні

25 000

44

- недійсні бланки для голосування (більше однієї позначки, пусті, без
підпису особи) – 59;
- голосів «За» капітальні проекти – 10 801 голос;
- голосів «За» поточні проекти – 9 402 голоси.
Загалом проголосувало: 20 262
Перемогли:
капітальні видатки – 5 проектів (загальною сумою 3 235 491 грн.);
поточні видатки – 24 проекти (загальною сумою 3 253 848 грн.)
Голосували за затвердження результатів:
за – 16, проти – 0, утрималися -0
Рішення прийнято.
Голова робочої групи

О. А. Ломако

Секретар робочої групи

О.С. Редчиць

